
Chacra Umbilical 
 
 

Situado à altura do umbigo, em perfeita correspondência com o 
plexo solar. 
Suas relações físicas são com os órgãos abdominais –fígado, 
vesícula biliar, estômago (nervo vago). 
A glândula correspondente é o pâncreas, que desempenha papel 
importante na transformação e digestão dos alimentos, produz a 
insulina responsável pelo o equilíbrio do açúcar no sangue e suas 
enzimas são importantes para a digestão e assimilação das 
gorduras e proteínas. 
Em condições normais de equilíbrio energético, é multicolorido, 
variando sua cor entre vermelho e o verde, cor de ervilha ou 
amarelo / amarelo dourado, de acordo com diferentes autores. 
Formado por um turbilhão etérico com 10 pétalas ou raios (lótus de 
10 pétalas). 
É relacionado com o elemento fogo, que significa luz, calor, energia 
e atividade e,  no nível espiritual, purificação – Representa o nosso 
sol interior, nosso centro de força. Através dele absorvemos a 
energia do sol (prana) que nutre nosso corpo físico, mantendo-o 
saudável. 
Com relação ao campo emocional, este é o chacra mais importante, 
visto que está situado no ponto em que a energia do corpo astral 
penetra no corpo etérico. 
Está também estreitamente relacionado com os chacras cardíaco e 
laríngeo e esplênico. 
Numa pessoa comum é provavelmente o centro mais importante e 
mais ativo, uma vez que está extremamente envolvido com a vida 
emocional.É o local no qual a nossa energia emocional flui para o 
exterior,estabelecendo um relacionamento ativo com as coisas do 
mundo e as outras pessoas. Nossos relacionamentos, simpatias,e 
antipatias, bem como a capacidade de estabelecer relacionamentos 
emocionais duradouros é amplamente dirigida por este chacra.É a 
sede da personalidade; local onde encontra sua identificação social 
e onde procura confirmá-la através da força pessoal. 
Uma importante tarefa do chacra umbilical consiste em purificar os 
instintos e desejos dos chacras inferiores, em dirigir e aproveitar 
conscientemente sua energia criativa, bem como manifestar a 
plenitude espiritual dos chacras superiores no mundo material, para 
atingir a maior realização possível na vida. 



Os impulsos vitais , bem como os desejos e sentimentos dos 
chacras inferiores são aqui abertos, “digeridos”, e com isso, 
transformados numa emergia mais elevada. 
Na região do fígado,encontramos um princípio correspondente no 
nível físico. O fígado,em conjunto com o sistema digestivo,tem 
função de analisar  a alimentação ingerida, de separar o útil do 
inútil, de transformar o inútil em substâncias aproveitáveis e levá-las 
aos setores apropriados do corpo. A integração dos sentimentos e 
desejos, bem como das experiências da vida, levam à expansão e à 
abertura do chacra umbilical iluminando nossa vida e nosso mundo. 
O fluxo de energia sutil através do chacra do plexo solar é 
diretamente afetado pelo modo como o indivíduo encara o universo 
em que vive, isto é se ele se sente à vontade com o mundo e 
considera um local acolhedor ou se, ao contrário, considera-o um 
local perigoso, onde coisas ruins estão sempre prestes a acontecer. 
Através da crescente integração e da unificação interior a 
compreensão intelectual aos poucos se transforma, neste chacra, 
na luz dourada da sabedoria e da plenitude. 
Também percebemos diretamente, através do chacra umbilical, a 
vibração de outras pessoas e reagimos de acordo com esta 
qualidade vibratória. Quando negativas, experimentamos, com 
frequência, um perigo ameaçador. Isso pode ser reconhecido pela 
contração súbita do chacra, como um mecanismo temporário de 
proteção. No entanto isso torna-se supérfluo quando nossa “luz 
interior” fica tão forte a ponto de ser irradiada vigorosamente para 
fora, envolvendo nosso corpo como um manto protetor. 
É através deste centro de força que  a maior parte dos médiuns 
incorporadores operam e ele está envolvido em inúmeros tipos 
menos desenvolvidos de clarividência. 



Funcionamento Harmônico 
 

Se estiver aberto, e funciona em harmonia o chacra umbilical lhe 
transmite uma sensação de paz, de harmonia interior consigo 
mesmo, com a vida e sua posição nela. Você pode aceitar a si 
mesmo em todo seu ser e está em condições de respeitar, 
igualmente, os sentimentos e peculiaridades das outras pessoas. 
Tem a faculdade natural de aceitar sentimentos, desejos e 
experiências da vida percebendo a função dos mesmos para o seu 
desenvolvimento, observando-os sob a “luz certa” e de integrá-los à 
sua personalidade de modo que levem a unificação total. 
Seu modo de agir está espontaneamente em harmonia com as leis 
naturais em ação no universo inteiro bem como no homem. 
 
 
                                   Funcionamento Desarmônico 
 
 
O indivíduo deseja influenciar tudo com seu ponto de vista; quer 
controlar tanto o seu mundo interior como o exterior, exercer poder 
e conquistar. Mas, sente-se impulsionado pela inquietação interior e 
insatisfação. Não teve oportunidade para desenvolver um 
verdadeiro sentimento de autovalorização e, então, procura na vida 
exterior essa confirmação e satisfação que faltam no seu interior. 
Desenvolve grande impulso de atividade mas falta-lhe a serenidade 
interior e tem dificuldade para se desprender e relaxar. 
Prioritariamente interessado em reconhecimento e riqueza material, 
é muito bem sucedido. Sentimentos importunos e indesejados são 
controlados ou reprimidos e como conseqüência as emoções ficam 
estancadas. Eventualmente, de tempos em tempos, elas rompem o 
controle e inundam o indivíduo sem que ele esteja em condições de 
dirigi-las de modo apropriado. Torna-se facilmente irritável e, no seu 
nervosismo, exterioriza uma porção de raiva que “engoliu” sem 
digerir. A dominação, a cólera e a tendência para maltratar os 
outros também podem ser associadas a uma disfunção do chacra 
do plexo solar. A pessoa pode tornar-se tirânica devido à sua 
aparente agressividade e sua presunção, ou ao contrário, 
transformar-se em uma pessoa covarde, tímida e submissa. 
Pessoas com a chamada “consciência de vítima”, que não têm 
nenhum senso de controle sobre suas vidas e crêem estar 
condenadas a serem exploradas pelos outros também têm 
distúrbios desse chacra. 



Quando o estresse ou problemas emocionais afetam o sistema 
digestivo, ocorrem distúrbios na região do plexo solar. 
Os desequilíbrios do chacra umbilical podem afetar qualquer um 
dos órgãos do corpo que recebem a energia a partir desse centro. 
Tensões vividas no local de trabalho em virtude de crescentes 
exigências feitas pelo empregador junto com senso interior de 
impotência para alterar o rumo da própria vida, podem manifestar-
se sob a forma de uma úlcera no estômago ou duodeno. 
Outra doença associada ao desequilíbrio desse chacra é o 
diabetes. Nos diabéticos, a doença é acompanhada de um 
sentimento de poder pessoal. Também podem estar relacionados a 
uma saudade do passado ou do que ele poderia ter sido. Às vezes 
o desequilíbrio pode derivar de uma profunda necessidade interior 
de poder controlar a própria vida. Isso não quer dizer que todos os 
diabéticos sejam pessoas tristes ou incapazes vivendo das 
recordações do passado. 
A maioria dos conflitos emocionais interiores que afetam o 
funcionamento dos chacras são profundos sentimentos 
inconscientes que em geral não são reconhecidos ou expressos 
verbalmente para aqueles que estão em torno da pessoa. 
 

Hipofuncionamento 
 

A pessoa costuma se sentir abatida e sem ânimo. Em todo lugar vê 
obstáculos que se opõem a realização de seus desejos. 
O livre desenvolvimento da personalidade talvez já tenha sido 
fortemente bloqueado na infância. Por medo de perder o 
reconhecimento de pais ou educadores o indivíduo reprimiu quase 
totalmente a expressão de seus sentimentos e absorveu muito 
daquilo que não podia digerir. Assim, atenua-se a força fogosa 
desse chacra e tiram a força e espontaneidade dos seus desejos e 
ações. Ocorre a integração insuficiente dos desejos e emoções 
vitais. 
Em situações difíceis pode se sentir uma indisposição no estomago 
ou ficar tão nervoso que suas ações mostram sua distração ou 
descontrole. Tende a esquivar-se a novos desafios. 
Experiências novas causam medo e o ser não se sente realmente à 
altura da luta pela vida. 
 
 

Purificação e Ativação 
 
 



-Contato com a natureza: 
a) Luz dourada do sol -- corresponde à luz, ao calor e à força do 

chacra do plexo solar. 
b) Observação da flor do girassol (mandala natural) 

 
-Terapia dos sons: 

a) Ritmos fogosos 
b) Música orquestrada, com sua combinação harmoniosa de 

uma multiplicidade de sons, pode ser usada para 
“harmonização” do chacra umbilical. 

c) Vogal correspondente: “o” aberto como o da palavra sol 
d) Escala musical: “mi” 

No caso de hiperatividade, qualquer musica relaxante se presta 
para acalmar. 
-Cromoterapia: 
     a) Amarelo claro e dourado (anima a atividade dos nervos e do 
pensamento e estimula o contato e o intercambio com outras 
pessoas) 
-Aromaterapia: 
     a) Lavanda – calmante e relaxante para o chacra hiperativo. 
     b) Rosmaninho – apropriado no hipofuncionamento do chacra. 
     c) Bergamota – seu odor fresco e cítrico fortalece nossas 
energias nervosas, confere autoconfiança e autosegurança. 
 
 

 
 
 

 


